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Miejsce pamięci z perspektywy filozoficznej 

Kinga Anna Gajda

Gra miejska jako metoda nauczania o pamięci

„Przestrzeń publiczna, w której toczy się codzienność, tworzy niezbędny ele-
ment naszego życia, łączy emocje i obrazy, na długo pozostając w pamięci. To główne 
miejsca publiczne miasta, które za względu na pryncypia projektowe i kompozycyjne 
– skalę, harmonię, proporcje, porządek, rytm a także bogactwo nawarstwień historycz-
nych, charakter i atrakcyjne funkcje – stają się bezpiecznymi, powszechnie akceptowa-
nymi przestrzeniami do budowania więzi społecznych oraz wszelkiego rodzaju aktyw-
ności”138. Wagę miast jako miejsc uczestniczących w kreowaniu tożsamości zbiorowej, 
procesie edukowania i aktywowania obywateli podkreślają Beata Malinowska-Petelenz 
i Anna Petelenz w artykule zatytułowanym Przestrzeń publiczna jako ekspresja pa-
mięci. Miasta jako zwierciadła cywilizacji są owocem wielowiekowych nawarstwień, 
które wynikają z przenikania się kultur, idei i wartości  – powiedział Jacek Purchla 
otwierając 3rd Heritage Forum of Central Europe.  Przypominając równocześnie sło-
wa Italo Calvino, że „miasto nie opowiada swojej przeszłości, ale zawiera ją niczym 
linie papilarne na dłoni, zapisaną w zaułkach ulic, kratach okiennych, poręczach przy 
schodach, piorunochronach,  połach flag, każdym fragmencie oznaczonym przez za-
drapania, wgniecenia, zawinięciach”139. Miasto jako miejsce noszące znamiona historii, 
zmian społeczno-kulturowo-pamięciowych wydaje się istotnym elementem kreowania 
tożsamości i pamięci zbiorowej. Jest przepełnione miejscami-monumentami pamięci, 
pamięcią ulic, dzielnic, ale również obfituje w nie-miejsca pamięci – miejsca, o któ-
rych miasto chce zapomnieć, których się wstydzi, które dekonstruuje, by na nowo 
zrekonstruować swoją tożsamość. Jak bowiem podkreśla Anna Karwińska, socjolog, 
panelistka Forum, „dziedzictwo kulturowe zaklęte w zabytkach dostarcza dowodów na 
kontynuację historii”140. To właśnie historyczne dziedzictwo miasta stanowi unikatowy 
element jego narracji, jest częścią opowiadania historii miasta i jego mieszkańców. 

138 B. Malinowska-Petelenz, A. Petelenz, Przestrzeń publiczna jako ekspresja pamięci, „Architek-
tura. Czasopismo techniczne”, Kraków: Politechnika Krakowska z. 6, rok 107, https://suw.
biblos.pk.edu.pl/resources/i2/i4/i9/i6/r2496/MalinowskaPetelenzB_PrzestrzenPubliczna.
pdf (dostęp: 10.09.2015).

139 I. Calvino, Invisible Cities, San Diego, New York, London: A Harvest Book A Helen and Kurt 
Wolff Book Harcourt Brace & Company 1974, s. 11; http://monoskop.org/images/0/0e/Cal-
vino_Italo_Invisible_Cities.pdf

140 A. Karwińska, Historical heritage and the process of creating the „tale of the city”, 3rd Heritage 
Forum of Central Europe. The City, Kraków 16-18.09.2015, s. 71.



60

Marcin rebes

To właśnie proces zapamiętywania i zapominania, konstruowania i dekonstruowania, 
ambalażu i dezambalażu miasta czyni z niego opowieść (tale), snuje jego indywidualną 
narrację, która równocześnie jest narracją kulturową, historyczną i polityczną.  Jest 
przestrzenią dialogu z przeszłością. Niczym poścignięcia pędzla na malarskim płótnie 
w przestrzeni miasta pozostawiane są ślady przeszłych historii i odciskane są ślady 
żyjących w nim osób.

„Z miasta robią się muzea, teraźniejszość nieustannie obraca się w przeszłość”141 – 
pisze Stefan Stroux w artykule Ślady ludzi zamieszczonym w katalogu do wystawy o tym 
samym tytule prezentowanej w Międzynarodowym Centrum Kultury142. Agata Wąso-
wicz-Pawlik we wstępie do tegoż katalogu pisze o mieście jako śladzie pozostawionym 
przez człowieka na ziemi. Ślady jako pozostałości po przeszłości, elementy utrwalające 
przeszłość, stanowiące pozostałość po tym, co minione, obecne są dookoła nas. Wy-
starczy je dostrzec i stematyzować. I właśnie tak uczynili artyści, których prace zostały 
pokazane Międzynarodowym centrum Kultury w ramach wystawy „Pamięć. Rejestry 
i terytoria”. Jedna z sal wystawowych została wypełniona rzeźbą-instalacją Mirosława 
Bałki zatytułowaną Teren wspólny. Instalacja składała się z poukładanych na sobie war-
stwowo wycieraczek. „Pokrywające wycieraczkę przetarcia i ślady zużycia to również 
rodzaj swoistego zapisu, >>dziennika<< wejść i wyjść, to zapamiętane ślady obecności”143. 
Wycieraczka została potraktowana przez artystę nie tylko jako przedmiot codziennego 
użycia, ale również jako ślad ludzkiej egzystencji, zapis minionych kroków, ślad zosta-
wiony po osobach po niej stąpających, ale i po czasie, który odcisnął swe piętno na wy-
cieraczce – nieco zniszczonej, poszarpanej, z wypłowiałymi kolorami. Obok znajdowały 
się fotografie wykonane przez Wojciecha Prażmowskiego w cyklu Ślady. Znajdowały się 
na nich posadzki z domów: Herberta we Lwowie, Clary Sachs we Wrocławiu, Miłosza 
w Wilnie, Schulza w Drohobyczu i wreszcie matki Prażmowskiego w Wilnie. Posadzki 
te były śladem po danym czasie, po wybitnych osobistościach, ale i po osobach wypę-
dzonych. To domniemane ślady po miejscach, w których przebywali ludzi i w których 
toczyły się ich nieraz prywatne, a nie raz publiczne historie. Posadzki czy wycieraczki są 
martwymi, niemymi nośnikami czyjejś pamięci i dowodami o pamiętaniu. Na wystawie 
w MCK stanowią eksponat muzealny. Równocześnie są przedmiotami znajdującymi 
się w wielu miastach. Stanowią zatem część miasta i eksponat muzealny równocześnie, 
mogą być dowodem na muzealizację przestrzeni miasta. 

141 S. Stroux, Ślady ludzi/Tacos Dos domens, katalog do wystawy: Ślady ludzi 
        Traces of People Cristiano Mascaro Sławomir Rumiak, Kraków: Międzynarodowe Centrum 

Kultury 2015, s. 8.
142 28.03.2015-07.06.2015.
143 Katalog wystawy Pamięć. Rejestry i terytoria/ Memory. Registers and Territories, Kraków: Mię-

dzynarodowe Centrum Kultury 2013, s. 90.
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Muzealizacja – polega na rosnącym zainteresowaniu obcowaniem z zabytkami przeszłości, zaintere-
sowanie przeszłością. 
H. Lübbe, Muzealizacja. O powiązaniu naszej teraźniejszości z przeszłością, [w:] Estetyka w świecie, t. 3, 
red. M. Gołaszewska, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 1991. 

„Lübbe szeroko przy tym rozumie zakres muzealizacji, rozciągając go również na dążenia do 
rewaloryzacji całych krajobrazów kulturowych, starych tam, młynów, czasami nawet całych 
wiosek, torfowisk, wybrzeży itp. Muzealizacja w szerokim sensie obejmuje również gwałtowne 
rozpowszechnienie się targów staroci i rosnący popyt na antyki, sięga też sfery przyrody: relikty 
historii naturalnej poddaje się powszechnie konserwacji, zakłada się parki narodowe, otacza 
opieką pomniki przyrody. Lübbe tłumaczy postępy muzealizacji, odwołując się do szerszych 
zjawisk związanych ze stosunkiem do czasu w cywilizacji nowoczesnej. Wyróżnia tu zjawisko 
nazwane przez niego >>kurczeniem się teraźniejszości<<. Metafora ta ma wyrażać zmniejszenie 
się pod wpływem wzrostu ilości nowości liczby lat, których retrospektywne ujęcie oznacza spo-
jrzenie na przestarzałą, a nawet obcą przeszłość. Kurczenie się teraźniejszości oznacza nie tylko 
wzrost ilości innowacji kulturalnych, ale także zwiększenie się ilości reliktów. Jak pisze: >>Wraz 
ze zwiększeniem ilości nowości następuje zarazem ilościowy wzrost tego, co przestarzałe, a im 
bardziej dynamicznie przebiega ewolucja kultury, tym większy staje się zarazem relatywny udział 
tego dziedzictwa kultury, którego obecnie nie obejmuje już powiew historii<<”.

Źródło: B. Korzeniewski, O sposobach obchodzenia się z reliktami przeszłości,  „Sensus Historiae”, Vol. VI 
(2012/1), s. 42; http://www.sensushistoriae.epigram.eu/index.php/czasopismo/article/viewFile/54/51

W kontekście niniejszego rozdziału muzealizacja przestrzeni miasta oznacza potraktowanie miasta jako 
terenu muzeum.

Mogą być śladami po ludziach, ich działalności, ale równocześnie wydarzeniach 
historycznych. Odnajdywanie ich i tematyzowanie związane jest w uniwersalną po-
trzebą – jak uważa Marek Krajewski – „upamiętniania tego, co istotne. (…) Obecność 
ludzkich śladów w wielkich miastach, i to niezależnie od tego, pod jaką szerokością 
geograficzną są położone, dowodzi, iż toczy się w nich walka o prawo do pamięta-
nia, o materializowanie swojej w ich przestrzeni obecności a w końcu też o uznanie 
własnego człowieczeństwa. Jest to walka przypominająca antyczne dramaty i choć 
dużo mniej wzniosła, bo wpleciona w codzienność metropolii, to również okrutna”144. 
Pamiętanie, zapominanie i przypominanie jest nieodzownym elementem przestrzeni 
miejskiej, gdzie budynki, elementy elewacji, zieleńce, ale także posadzki i wycieraczki, 
stanowią eksponaty w przestrzeni miasta-muzeum. Wszystkie te „eksponaty” pełnią 
funkcję kommemoratywną: upamiętniają, pamiętają, przypominają, i odpamiętują. Sta-
ją się zatem istotnym elementem narracji miejskiej, opowieści o jego przeszłości, często 
odkrywaniem owej przeszłości po to, aby zrozumieć teraźniejszość i przygotować grunt 
pod budowę przyszłości. Kształtują współczesną i przyszłą pamięć. Miasto-muzeum 
staje się terenem spotkania z historią, która upamiętniania jest na każdym rogu nie tyl-
ko poprzez pomniki, tablice pamiątkowe, zabytki, ale również ulice, którymi przecha-

144 M. Krajewski, Traseologia, katalog do wystawy: Ślady ludzi/Traces of People Cristiano Mascaro 
Sławomir Rumiak, Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury 2015, s. 18.
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dzali się dawni mieszkańcy; kawiarnie, w którym spotykali się politycy i artyści, hotele, 
w których zamieszkiwali itp. Wystarczy jedynie chwila zadumy, aby miasto uczynić 
zbiorem eksponatów pełniących funkcję katalizatorów pamięci. Przestrzeń miasta za-
tem może stanowić przestrzeń zapisaną przez pamięć o przeszłości. Pamięć w tym 
kontekście jest formą przywołania dziedzictwa miejsca, strażnika świadomości miasta. 
Jak pisze Ewa Rewers: „Jeśli jednak pamięć w strukturze miejskiej pełni funkcję świa-
domości miasta, to stosując ją, czyli ustalając relację między treściami tej pamięci oraz 
fragmentami przestrzeni miejskiej, docieramy do tego, co w mieście indywidualne, 
do jego architektury, która jest formą miejskiej indywidualności. Indywidualne akty 
twórcze, architektura miasta jako sztuka, przechodząc przez selekcję dokonującą się na 
gruncie pamięci kolektywnej, nadają formę oryginalności locus – widzimy je jednocze-
śnie jako zdarzenie i jako formę”145. Miasto potraktowane jako muzeum wypełnione 
eksponatami pamięci, jako przestrzeń pamiętająca jawi się, z jednej strony, jako tekst 
pamięci, forma narracji zapisana w śladach, z drugiej, niczym żywa istota, twór, który 
posiada własną świadomość i pamięć. Obowiązkiem społeczeństwa jest przedstawia-
nie historii miasta, odtworzenie jego biografii i informowanie społeczeństw o owej 
historii. Jak zauważa Phil Wood w Intercultural Cities Towards a model for intercultural 
integration to w miastach podejmowane są kluczowe decyzje146. To właśnie zatem 
budynki, posadzki, wycieraczki miast zapisują pamięć wydarzeń historycznych i po-
litycznych zmieniających bieg historii świata. Odkrywanie śladów przeszłości i ich 
obnażenie pozwala często na stworzenie nowej opowieści miasta. Opowieść ta może 
być lokalna, regionalna, urbanistyczna, narodowa czy ponadnarodowa, europejska. Jej 
zakres tematyczny zależy od opowiadającego - śledzącego. To on tworzy scenariusz 
opowieści, która może przyjmować formułę gry. Szukanie pozostałości po przeszłości, 
odgrywanie nowych miejsc pamięci, czynienie z miasta przestrzeni planu gry miejskiej 
może stać się istotnym elementem edukacji.

Edukacja w przestrzeni miejskiej z wykorzystaniem miejsc pamięci może przy-
jąć formę zabawy czy gry dydaktycznej. Miasto-muzeum staje się wówczas przestrze-
nią edukacji,  zabawy, ale i budowania świadomości uczniów. Artykuł 14 (Kształce-
nie, uświadamianie i rozwijanie potencjału) Konwencji UNESCO w sprawie ochrony 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego zakłada, że „aby niematerialne dziedzictwo 
kulturowe było uznawane, szanowane i promowane w społeczeństwie”, konieczna jest 
edukacja, podnoszenie świadomości, upowszechnianie informacji, tworzenie progra-
mów edukacyjnych i szkoleń147. Ta sama dyrektywa znajduje zastosowanie, jeśli chodzi 
o pamięć. Uczenie obowiązku pamiętania, pokazywania sposobów zapamiętywania 

145 E. Rewers, Post-Polis. Wstęp do filozofii nowoczesnego miasta, Kraków: Universitas 2005, s. 212.
146 Intercultural Cities Towards a model for intercultural integration Insights from Intercultural cities, 

joint action of the Council of Europe and the European Commission, ed. Ph. Wood, Strasbourg: 
Council of Europe Publishing 2009, s. 21; https://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/
Cities/ICCModelPubl_en.pdf (dostęp: 12.09.2015).

147 Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, październik 
2003, bip.kprm.gov.pl/download.php?s=75&id=12261 (dostęp: 12.10.2015).
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i przypominania sobie, kontemplacji miejsc związanych z pamięcią jest szansą na 
przekazanie obowiązku pamiętania i kultywowania pamięci kolejnym pokoleniom. 
A powszechnie wiadomo, że najbardziej efektywną i najszybszą metodą przekazy-
wania i przyswajania wiedzy jest zabawa edukacyjna. Formą takiej zabawy może być 
gra miejska, którą za Augustynem Surdykiem można potraktować równocześnie jako 
odbicie rzeczywistych problemów148 i – można by rzec – najistotniejszych kwestii 
społecznych, jaką z pewnością jest obowiązek pamiętania i budowania zbiorowej (też 
europejskiej) tożsamości. 

Gra miejska - forma zabawy, realizowana w czasie rzeczywistym w przestrzeni miejskiej, stanowiącej 
plansze rozgrywki, w której gracze (pionki)  rozwiązują zadania nakreślone w scenariuszu, według 
narzuconych przez organizatora lub własnych wariantów rozwiązań.

Źródło: W. Warcholik, Turystyka kulturowa – na krakowskiej planszy gry miejskiej, „Turystyka Kul-
turowa” nr 7/ 20014 (lipiec 2014), s. 7.

Rozgrywa się ona w określonej przestrzeni, którą wypełniają nie tylko geo-
metryczne formy zabudowań, ale także miejsca pamięci, idee i biografie. W ramach 
gry przestrzeń miasta jest powtórnie odkrywana poprzez nadanie jej nowych zna-
czeń, dopowiedzenie historii do danych miejsc podczas rozmaitych działań. Jej celem 
nadrzędnym jest odkrywanie nowych miejsc pamięci, dziedzictwa kulturowego. Gra 
w szczególny sposób wykorzystuje potencjał miasta. Jak bowiem podkreśla Bartłomiej 
Gutowski w książce Przestrzeń marzycieli. Miasto jako projekt utopijny: „Współczesne 
miasto jest nie tylko przestrzenią urbanistyczną i przestrzenią życia mieszkańców, ale 
także przestrzenią kształtowania różnego rodzaju doświadczeń, także kluczowych dla 
obecnej świadomości kulturowej. (…) jest przestrzenią formułowania się wartości. 
Stanowi wyraz ludzkiej siły i wielkości, ale też słabości i niedostatków. Jest zarówno 
wyrazem ducha człowieka, jak i jego intelektualnych dążeń”149. Miasto pozwala na 
uatrakcyjnienie zajęć a także uwypuklenie tematu pamięci oraz kulturowego i histo-
rycznego ukazania tematyki. Miasto zostało bowiem potraktowane jako tekst kultury, 
forma narracji, opowieści o człowieku, jego historii, kulturze i prawach. Jako doku-
ment, dzięki któremu można odkrywać różne powiązania i sploty różnych aspektów 
przestrzeni miejskiej150. Na przykładzie miasta – miejsc pamiętanych i zapomnianych, 
kultywowanych i omijanych, interesujących i zaniedbanych – można z powodzeniem 
ukazać proces przemian kulturowych, społecznych i politycznych. Jak zauważa Ewa 
148 A. Surdyk, Edukacyjna Funkcja Gier w Dobie „Cywilizacji zabawy”,  „Homo Communicati-

vus” nr 3 (5)/2008, Poznań, s. 45;  http://www.hc.amu.edu.pl/numery/5/surdyk2.pdf (dostęp: 
02.10.2015).

149 B. Gutowski, Przestrzeń marzycieli. Miasto jako projekt unijny, Warszawa 2006, s. 3; http://
www.miastoidealne.sztuka.edu.pl/filozofia_miasta_miasto_jako_projekt_utopijny.pdf (do-
stęp: 02.10.2015).

150 Za: K. Woniak, Czytanie małego miasta. Przestrzeń symboliczna miasteczka Łobez [w:]  Miasto 
jako fenomen społeczny i kulturowy, red. C. Kardasz, J. Możdżeń, M. Spychaj, Toruń: Wydaw-
nictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2012. s. 211.
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Rewers w Post-Polis: „Przestrzeń miejska pełna jest minionych zdarzeń mniejszej 
i większej wagi, dramatów pojedynczych postaci i takich, w których uczestniczyły 
tłumy; wydarzeń, które odcisnęły swe piętno na wyglądzie i funkcjonowaniu prze-
strzeni miasta”151. W tej samej publikacji miasto nazywa metapolis i traktuje go jako 
płaszczyznę „ludzkiego subiektywnego oraz intersubiektywnego doświadczenia. (…) 
Kulturowe podstawy tego doświadczenia stanowią fragment myślowego klimatu da-
nego miejsca i czasu”152. To, co istotne w powyższych opisach miasta jako przestrzeni 
dyskursu społeczno-historycznego to fakt, iż ukazywane jest ono jako przestrzeń do-
świadczania i kontemplacji. I właśnie do doświadczenia zwiedzania miasta odwołuje 
się gra miejska. W książce Post-polis Rewers wyraźnie zaznacza, że miasto jest prze-
strzenią różnych doświadczeń, pisze, że miasto jest rytmem153, bytem trójwymiarowym, 
który tworzą głosy (słuch), ślady (wzrok) i ruch (zmysł kinestetyczny). „Obecność 
ciała »tutaj« koordynuje doświadczanie przestrzeni – zaznacza Rewers – określa osie 
postrzegania i odmierza egzystencjalne dystanse. Ruch i czas stają się zasadniczymi 
komponentami tego doświadczenia, nierozdzielnymi z przestrzenią. Halprin nazywa 
to budowane z serii interesujących rytmów wariantów prędkości i siły doświadczenie 
przestrzeni miejskiej – kinestezyjnym”154. Uczniowie uczestniczący w grze miejskiej 
mogą doświadczać miasta kinestezyjnie. Zwiedzanie traktowane jest jako forma do-
świadczania i filozofowania na temat człowieka i jego praw a równocześnie pragnienie 
doznań, a zatem – w ślad za koncepcjami Anny Wieczorkiewicz155 – jako uczestnic-
two, aktywne zaangażowanie się oraz podmiotowo-przedmiotowa relacja poznawcza: 
poznawanie miejsc pamięci. 

Gra snuje się wokół opowieści. To właśnie połączenie rywalizacji, nauki i hi-
storii staje się narzędziem zapamiętywania. Najlepiej, jak gra pozwala na opowie-
dzenie konkretnej historii konkretnego bohatera, pozwala na odtworzenie biografii 
znanej osoby, jak choćby Konrada Adenauera czy Józefa Hieronima Retingera, a jesz-
cze lepiej, jak porusza jakieś intrygujące zdarzenia, jak romans czy historia szpie-
gowska. Jak zauważa Krzysztof Pomian: „Przeszłość jest wcielona w istoty ludzkie, 
w ich nieuświadamiane odruchy, emocje, gesty, mimikę, w ich zachowania, w język, 
jakiego używają, w ich zapatrywanie, w ich oczekiwania. Ludzie są w istotnej mierze 
zaprogramowani przez przeszłość”156. Aż chciałaby się dopowiedzieć przez przeszłe 
wybory naszych przodków. To też odtwarzanie biografii pozwala na utożsamienie 
się z historią postrzeganą z perspektywy konkretnego człowieka, jego decyzji, lęków, 
marzeń i dążeń do ewolucji. Ponadto odwołanie się do biografii uruchamia wymiar 
emocjonalny i egzystencjalny towarzyszący nauce. Pamięć staje się wówczas rodzajem 

151 E. Rewers, Post-Polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Kraków: Universitas 2005, s. 212.
152 Ibidem, s. 297.
153 Ibidem, s. 51.
154 Ibidem, s. 67-68.
155 A. Wieczorkiewicz, Apetyt turysty. O doświadczeniu świata w podróży, Kraków: Universitas 2008.
156 K. Pomian, Historia, pamięć, polityka, [w:] Pamięć. Rejestry i terytoria/ Memory. Registers and 

Territories, Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury 2013, s. 22.
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utożsamiania się z postacią historyczną, które to utożsamienie często przyjmuje su-
biektywny, egocentryczny wymiar. Istotne jest, aby biografia ta była spójna z wyborem 
miejsca. Nie musi to być konotacja bezpośrednia, grze mogą towarzyszyć nieoznako-
wane trasy, nie-miejsca – a zatem miejsca związane z daną osobą, ale nie upamiętnione, 
zapomniane. Tym ciekawszy wydaje się przebieg gry, gdy towarzyszy temu odkrywanie 
nowych miejsc pamięci. Prymarnym zadaniem gry jest bowiem nie tylko zapoznanie 
uczestników z daną biografią, historią, odszukanie miejsc pamięci, ale przede wszystkim 
stymulacja do działania, poszukiwania nowych miejsc i wątków. Winna zatem wymagać 
od uczestników zaangażowania, wysiłku myślowego, orientacji w terenie, a często także 
i sprawności fizycznej. Gra pozwala zatem na dotarcie do nieodkrytych miejsc, odkrycie 
przestrzeni, czasu, miasta i jej mieszkańców. 

Uczestnicy gry miejskiej poruszają się po przestrzeni miasta w ściśle określonym 
celu, rozwiązując rozmaite zadania rywalizują ze sobą ze względu na czas, precyzyjność, jak 
i prawidłowość rozwiązywanych zadań. Jak wspominają Witold Warcholik i Konrad Leja, 
to wysiłek intelektualny i pomysłowość graczy prowadzi ich do wyboru właściwej strategii. 
„Gracz staje się czynnym uczestnikiem wyreżyserowanej przez organizatorów przygody, 
rozwiązuje jednak zadania na bazie swoich pomysłów, według własnych wariantów tras, 
jest odkrywcą tajemnic związanych z konkretnymi lokalizacjami”157. Bardzo istotnym ele-
mentem wypowiedzi jest podkreślenie samodzielnej pracy uczestników oraz ich zaanga-
żowania i uaktywnienia.  Wiążą się one silnie z nieformalnym elementem nauczania158.

Coraz częściej w dyskursie poświęconym edukacji przewijają się słowa znanych 
reformatorów edukacji, którzy twierdzą, że edukacja to kształcenie, ale i kształtowanie. 
I właśnie ta ostatnia opinia zbliża edukację formalną do nieformalnej. Jak zauważają Ha-
rold J. Noah oraz Max A. Eckstein159, edukacja nieformalna może być z powodzeniem 
używana również w edukacji formalnej. Edukacja nieformalna rozumiana także jako edu-
kacja czasu wolnego czy też edukacja poprzez praktykę stawia sobie za podstawowy cel 
kształtowanie i rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień młodzieży, proces kształtowania 
postaw, wartości, umiejętności i wiedzy w oparciu o doświadczenia oraz wpływ otoczenia. 
Mimo pozaformalnego charakteru jest to praca profesjonalna. W Radzie Europy i Unii 
Europejskiej wskazuje się na edukację nieformalną jako na wiodący sposób uczenia się 
w społeczeństwach opartych na wiedzy i informacji. Mimo to postrzegana jest zazwyczaj 
jako edukacja uzupełniająca, która stosuje rozmaite formy przekazywania wiedzy od tra-
dycyjnego przekazu poprzez modele samokształceniowe (indywidualne i grupowe) czy 
edukację mimochodem z wykorzystaniem mediów aż po próbę tworzenia nowych form 
dydaktycznych. Jej kluczowe wyróżniki to wielokierunkowość procesu oddziaływań, próba 

157 W. Warcholik, K. Leja, Gry miejskie jako innowacyjne produkty turystyczne, „Annales Univer-
sitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica” III (2012), s. 88.

158 Zob: K.A. Gajda, Nauczanie nieformalne – wytyczne unijne i próba implementacji, [w:] Niefor-
malna Droga Rozwoju, czyli o kompetencjach zdobytych przez edukacje nieformalną, red. K.A. 
Gajda, Kraków: Stowarzyszenia Europe4Youth 2014.

159 H.J. Noah, M.A. Eckstein, Doing Comparative Education. Three Decades of Collaboration, Hong 
Kong:  Comparative Education Research Centre of the University of Hong Kong 2004.
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sprostania wyzwaniom codzienności i wejścia w dialog z człowiekiem i jego środowiskiem, 
zburzenie relacji mistrz-uczeń, odejście od wykładów ex cathedra, zamiana ról – wzajemne 
uczenie się uczniów od nauczycieli i nauczycieli od uczniów, poczucie więzi w grupie oraz 
praca grupowa. Edukacja ta opiera się o aktywny udział uczniów i nauczycieli. W łączonej 
edukacji stosowane są obie formy. Tym samym, jak pisze Manuela Bois-Reymond, zaczy-
nają się zacierać granice pomiędzy czasem poświęconym na kształcenie się, pracę a relaks. 
Pojawiają się nowe koncepcje nauki, łączące naukę z pracą, teorię z praktyką. Zachodzą 
istotne zmiany w relacjach między uczniami a nauczycielami/trenerami. Ci drudzy stają się 
nie tyle wykładowcami, co pomocnikami i współuczestnikami w procesie uczenia się. Ów 
nowy model kształcenia sprzyja bardziej budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i zaan-
gażowaniu uczestników procesu edukacji w zdobywanie wiedzy. Istotnym elementem tej 
edukacji bowiem stają się zaangażowanie i czynny udział. W tym sensie gra miejska może 
być określana jako nieformalny element edukacji stosowany z powodzeniem w nauczaniu 
formalnym. Jak pisze Bois-Reymond: „Snucie rozważań nad edukacją nieformalną z defini-
cji oznacza też rozważanie kwestii związanych z edukacją formalną. Wszelkie instrumenty 
oraz sposoby postępowania zastosowane w edukacji nieformalnej będą w długim przedziale 
czasu miały wpływ na edukację formalną i odwrotnie. Kształcące się społeczeństwa Europy 
potrzebują aktywnych zdobywców wiedzy, którzy samodzielnie będą budować swoje eduka-
cyjno - zawodowe życiorysy i uczestniczyć w życiu społeczności lokalnej, kraju i Europy”160.

Gra miejska pozwala na łączenie teorii z praktyką, umożliwia uczestnikom 
wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce a ponadto odwołuje się do innych kom-
petencji: pracy w grupie, zarządzania czasem, negocjacji, umiejętności prezentowania 
opinii grupy, działania pod naporem czasu, radzenia sobie ze stresem, wzajemnego 
uczenia się od siebie. Ta ostatnia cecha oraz praca w grupie jest tym silnie kształto-
wana, gdy w drużynie pracuje młodzież w różnym wieku. Gra może stać się nawet 
pomocą w procesie budowania zespołu. Podczas gry mogą ze sobą współpracować 
gimnazjaliści, licealiści oraz studenci. Wówczas ich pracy towarzyszy peer mentoring161. 

Peer mentoring - proces, w którym zachęca się bardziej doświadczone jednostki do wspierania i asys-
towania mniej doświadczonym jednostkom i równocześnie rozwijania potencjału obu w zakresie ich 
zainteresowań. Powstaje wówczas związek, partnerstwo, które umożliwia rozwój obu osób.

Mentoring korzysta z tego, iż rówieśnicy to osoby, które mają pewne wspólne 
cechy, atrybuty lub zainteresowania, odnosi się zatem do doświadczeń wieku. Może 
być rekomendowany jako efektywny i użyteczny sposób przekazywania wiedzy i pod-
noszenia kompetencji uczestników gry. Wydaje się, że w najciekawszej pozycji i naj-
160 M. du Bois-Reymond, Studium związków pomiędzy edukacją formalną i nieformalną, w:  Do-

świadczać uczenia. Materiały pokonferencyjne, red. Kaczanowska J., Fundacja Rozwoju Systemu 
Edukacji, Warszawa 2005, s. 27.

161 Zob: M. Eriksen, K.A. Gajda, University School Partnership in the framework of Informal educa-
tion, [w:] Innovations in Higher Education Teaching and Learning (IHETL), red. P. Blessinger, 
B. Cozza, Emerald Group Publishing, 12/2015 (publikacja zostanie wydana w grudniu 2015).
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więcej korzystają z tej pracy licealiści, którzy odgrywają podwójną rolę: są mentorami 
dla gimnazjalistów, ale i osobami poddanymi mentoringowi dla studentów. Bliskość 
wieku wszystkich uczestników pozwala im na wspólne doświadczanie i przeżywa-
nie udziału w grze, wspólne budowanie relacji i wzajemnej pomocy, wymianę opinii 
i poglądów, wspólną, efektywną pracę. Istotą peer mentoringu jest bowiem zaanga-
żowanie uczestników w grę oraz budowanie ich wzajemnej relacji. Takie działanie 
zaprzecza hierarchicznej drabinie występującej w edukacji formalnej, gdzie nauczy-
ciel stoi na dużo wyższej, nieosiągalnej dla ucznia pozycji a równocześnie nie burzy 
pozycji nauczyciela jako głównego mentora. Rola nauczyciela sprowadza się tutaj do 
wyznaczania zadań i korygowania pracy. Programy cross-aged peer mentoring są coraz 
bardziej popularne i wielokrotnie już udowodniono, że pozytywnie wpływają i na 
mentorów (mentor) i na osoby poddawane mentoringowi (mentees)162. Umożliwiają 
uczestnikom rozwijanie zdolności komunikacyjnych i umiejętności przywódczych. 
Dla mentora udział w programie skutkuje poczuciem ciągłości w nauce163, poczuciem 
własnej wartości, empatią, umiejętnością interpersonalnej komunikacji i rozwiązywania 
konfliktów164. Dla osoby poddanej mentoringowi przywiązaniem do szkoły i rówie-
śników, budowaniu kompetencji miękkich oraz wiary w siebie i swoje możliwości, 
zwiększenie wiedzy, czerpanie przyjemności z nauki a także poprawę prospołecznych 
zachowań i postaw165. Program peer mentoringu jest skuteczniejszy, kiedy przyjmuje 
postawę rozwojową, doświadczalną w miejsce instrukcji. Mentor i osoba poddawana 
mentoringowi winni sami wypracować sobie metody pracy oraz ich tempo. Wówczas 
ich praca pozwala na rozwój: kompetencji, tolerancji, pewności siebie, a także wiary 
w przyszłość. Ponadto mentoring pozwala na budowanie relacji z innymi osobami 
z wykorzystaniem postaw pełnego szacunku wobec społecznych i kulturowych reguł 
postępowania i zachowania. Ostatnim efektem peer mentoringu jest rozwijanie wśród 
uczestników gry zdolności opiekuńczych i współczucia a zatem sympatii i empatii166. 

162 C. Herrera, J.B. Grossman, T.J. Kauh, A. F. Feldman, J. McMake, L.Z. Jucovy, Making a Dif-
ference in Schools: The Big Brothers Big Sisters School-Based Mentoring Impact Study, Philadel-
phia: Public/Private Ventures 2007.

163 R.P. Bowman, R.D. Myrick, Effects of an elementary school peer facilitator program on children 
with behavior problems, „The School Counselor”, nr 34/1987.

164 V. Noll, Cross-age mentoring program for social skills deevelopment, „The School Counselor” nr 44/1997.
165 M.J. Karcher, The Effects of School-Based Developmental Mentoring and Mentors’ Attendance on 

Mentees’ Self-Esteem, Behavior, and Connectedness,  „Psychology in the Schools”, nr 42/2005; 
M.J. Karcher, D. Claytie, B. Powell, 2002, Developmental Mentoring in the Schools: Testing 
Connectedness as a Mediating Variable in the Promotion of Academic Achievement, „The School 
Community Journal” nr 12/2002; M.J. Karcher, G.P. Kuperminc, S.G. Portwood, C.L. Sipe, 
A.S. Taylor, Mentoring Programs: A Framework to Inform Program Development, Research, and 
Evaluation, „Journal of Community Psychology” nr 34/2006.

166 J.A. Durlak, R.P. Weissberg, The impact of after-school programs that promote personal and so-
cial skills, Chicago, Collaborative for Academic, „Social and Emotional Learning” 2007;  C. 
Herra, T.J. Kauh, S.M. Cooney, J.B. Grossman, J. McMaken, High school students as mentors: 
Findings from the Big Brothers Big Sisters School-Based Mentoring Impact Study, Philadelphia, 
Public/Private Ventures 2008; D.L. DuBois, B.E. Holloway,  J. C. Valentine, H. Cooper, 
Effectiveness of mentoring programs for youth: A meta-analityc review, „American Journal of 
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Podczas gry mentor - starszy uczeń czy student - służy młodszemu koledze za prze-
wodnika, wsparcie emocjonalne w nowym środowisku i nowym modelu nauczania 
oraz niekiedy pomocą w nauce.  To, co istotne w programach peer-mentoringu to 
opieranie procesu nauczania i wsparcia na relacji młodych, prawie że rówieśniczych 
osób. To właśnie ich relacja, wzajemna współpraca, partnerstwo stają się podmiotem 
działania i przynoszą spodziewane konsekwencje. 

Gra miejska jako gra dydaktyczna pozwala uczestnikom przy odpowiednim 
ukierunkowaniu ich pracy na zdobycie wielu nowych doświadczeń, pobudzenie ich ak-
tywności poznawczych i uruchomienie pamięci. Istotne jest, aby poziom trudności dosto-
sowany był do wieku i możliwości percepcyjnych ucznia oraz, aby każdy uczestnik znał 
reguły gry. Jesper Juul w artykule The Game, the Player, the World: Looking for a Heart of 
Gameness167 przedstawia klasyczny model gry i wymienia jej elementy. Jako pierwsze wy-
mienia reguły właśnie.  Gra musi posiadać z góry ustalone, dostępne uczestnikom reguły. 
Powinien być również ustalony maksymalny czas gry, uczestnicy – szczególnie, kiedy 
są nimi młodzi ludzie, powinni również znać numer kontaktowy do koordynatora 
zadania, aby mogli się z nim w każdej chwili skonstatować. Najważniejszą bowiem 
zasadą, o której co prawda nie wspomina Juul, ale która musi być wymieniona jako 
jedna z pierwszych, jest zachowanie bezpieczeństwa. Szczególnie jest to istotne, gdy 
terenem gry jest przestrzeń miasta. Dobrze zatem, aby grze towarzyszyło lub aby 
ją poprzedzało zwiedzanie i poznawanie miasta. W przypadku miasta nieznanego 
uczestnikom lepiej grę zastąpić metodą ścieżki168. Grę powinien również poprzedzać 
wybór historii, wokół której gra się rozegra, obiektów i miejsca pamięci. Kolejnym ele-
mentem gry są działania graczy – połączenie harcerskich podchodów, gier ruchowym 
z rozwiązywaniem zadań merytorycznych, pracą intelektualną. Często gra przybiera 
również formę happeningu ulicznego. A zatem wydarzenia ograniczonego czasowo, 
posiadającego narrację, wykorzystującego gesty, obrazy, teksty i postacie, które polega 
na sprowokowaniu pewnych działań, zdarzeń czy procesów. Działania te zakłada-
ją pewną przypadkowość, uczestnicy gry niczym w happeningu zdani są często na 
improwizację, wynik ich działań, kolejne zadania czy trasa często są przypadkowe 
i nieprzewidywalne. Niczym happening też gra miejska ma sprowokować teoretyczną 
refleksję. Działania uczestników, ich improwizacje i ruch niczym happening, o którym 
pisze amerykański teatrolog, Michael Kirby, zorganizowane są „w pewną wydzieloną 
strukturę”169. Gra wreszcie podobnie jak happening powinna wywoływać performatyw-

Community Psychology” nr 30/2002.
167 J. Juul, The Game, the Player, the World: Looking for a Heart of Gameness, http://ocw.metu.edu.

tr/pluginfile.php/4471/mod_resource/content/0/ceit706/week3_new/JesperJuul_GamePlay-
erWorld.pdf (dostęp: 09.03.2015).

168 K.A. Gajda, K. Suszkiewicz, Uczenie praw człowieka jako wyzwanie dla edukacji – metoda ścież-
ki, [w:] Edukacja XXI wieku. Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenia 
połowy XXI wieku, red. N. Majchrzak, A. Zduniak, Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły 
Bezpieczeństwa 2014.

169 M. Kirby, Happenings – An Illustrated Anthology, New York: Dutton 1965, s. 21, cyt za: P. 
Pavis, Słownik terminów teatralnych, Warszawa, Wrocław, Kraków: Zakład Narodowy imienia 
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ny efekt. Ów efekt, rezultat działań, o którym również wspomina Juul, winien być do-
stosowany do  możliwości i zaangażowania uczestników. Znaczenie gry powinno być 
klarowne dla uczestników na każdym jej etapie a na zakończeniu dobitnie wyartyku-
łowane.  Gracz winien bowiem znać wpływ, jaki ma na niego gra, jej cel dydaktyczny. 

Gra miejska jest interesującą i efektywną metodą uczenia. Wydaje się, że szcze-
gólnie sprawdza się w uczeniu o pamięci – pozwala na wędrowanie z jednego miejsca 
pamięci do drugiego, wykorzystywanie miejsc pamięci, takich jak biografie czy teksty. 
Gra miejska tematyzująca pamięć przesiąknięta jest pamięcią. Opiera się na mapie, 
która, jak pisze Karl Schlögel170, łączy w sobie wszystkie trzy czasy, zawiera prze-
szłość, teraźniejszość i przyszłość. Sama w sobie jest miejscem pamięci, umożliwia ich 
odnalezienie, ale i tworzenie i rozumienie,  zapisuje ślady pamięci i je przechowuje. 
Jak reasumuje zastosowanie gry miejskiej Warcholik: „Gry miejskie to innowacyjne 
pomysły na prezentację, udostępnienie oraz interpretację dziedzictwa przyrodniczego 
i historycznego. Dobrze przygotowana gra wpisuje się w trend turystyki bazujący na 
zabawie, emocjach, edukacji i zaangażowania (…) (4xe- entertainment, emotion, educa-
tion, engage)”171. 
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